
 

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 เป็นการวิจัยทางการศึกษาที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยพัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู้และนํามาใช้ในห้องเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ในทางปฏิบัติเรามักจะกล่าวถึงการวิจัยทาง
การศึกษาดังนี้  

1. วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

‐ การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนําผลไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงมักจะดําเนินการ
โดยคนในหน่วยงานนั้นๆ  

‐ เป็นการวิจัยที่มีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองเริ่มจากการวางแผน 
ลงมือปฏิบั ติ การสังเกตผล และการสะท้อนกลับเพื่อปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงาน 

2. วิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยที่มีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน

ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ การพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน หรือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
โดยมีขอบเขตเล็กๆ ใช้เวลาน้อย และไม่ซับซ้อน 

 
กระบวนการวจิัยในชัน้เรียน

 

ในกระบวนการวิจัยเราต้องกําหนดหัวข้อที่ต้องการทําให้วิจัยสมบูรณ์สามารถตอบ
ปัญหาของการวิจัยได้มีดังนี้ 

1. กําหนดปัญหา 
2. กําหนดวัตถุประสงค์ 
3. ตั้งสมมติฐาน 
4. ออกแบบการวิจัย 
5. สร้างเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ได้แก่ นวัตกรรม และ

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
6. จัดเก็บข้อมูลและแปรผล 
7. สรุปผลงานวิจัย  
8. กําหนดปัญหา 

กําหนดปัญหา 
1. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และผู้วิจัยมีความสนใจ ต้องการแก้ไขหรือหา

คําตอบอย่างแท้จริง 
2. ผู้วิจัยต้องมีความรู้ และ/หรือมีความถนัดในเรื่องที่จะวิจัย 
3. สามารถสร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูล ต้องการกระบวนการวิจัย

เพื่อให้ได้คําตอบ ไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ได้โดยการจัดการ 
4. มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ  ไม่กว้างจนเกินไป 
5. มีความสําคัญ และมีประโยชน์ หรือทําให้ได้ความรู้ใหม่ 
6. ไม่ขัดต่อจริยธรรมและคุณธรรม ไม่เป็นเชิงธุรกิจ ไม่ขัดต่อความดีงามและ

วัฒนธรรม 
กําหนดวัตถุประสงค์  

คําสําคัญที่นิยมใช้เขียนวัตถุประสงค์วิจัย เช่น เพื่อศึกษา เพื่อสํารวจ เพื่อ
บรรยาย เพื่ออธิบาย เพื่อเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์ เพื่อสังเคราะห์ 

เพื่อประเมินเพื่อพัฒนา 
วัตถุประสงค์งานวิจัยในชั้นเรียนม ี3 ข้อคือ   

1. การพัฒนา/สร้างนวัตกรรม (เพื่อพัฒนา/สร้างอะไร สําหรับใคร เพื่อใช้สอน
เรื่องอะไร) 
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2. การตรวจสอบผลการใช้นวัตกรรม เช่น เปรียบเทียบผล (คะแนน ทักษะ
ความสามารถ) ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม  

3. การศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็นต่อการเรียน 
ตั้งสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยคือ การคาดคะเนคําตอบของงานวิจัยไว้ล่วงหน้า  เพื่อจะ
เป็นแนวทางในการดําเนินการตามกระบวนการวิจัย เกณฑ์ในการพิจารณาการ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

o การคาดคะเนผลของการวิจัยโดยมีการตั้งเป้าหมายที่อิงหลักสถิติ 
o สมมติฐานส่วนมากเป็นเชิงบวก สมมติฐานที่ ตั้งขึ้นควรมีเหตุผล

เพียงพอและเป็นไปตามหลักเหตุผล ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
o กรณีการศึกษาตัวแปรมหลายๆตัว สมมติฐานที่ ตั้งขึ้นควรแสดง

ความสัมพันธ์ หรือความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร หรือมีการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม จะทําให้ได้ผลการวิจัยที่ให้สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์มากขึ้น 

ออกแบบการวิจัย 
ทําไมต้องออกแบบการวิจัย???? 

เพื่อให้ได้รูปแบบการวิจัยที่สามารถให้คําตอบตรงตามประเด็น ทําให้การวัดตัวแปร

ถูกต้องและแม่นยําและการวิจัยดําเนินไปอย่างเป็นระบบและขั้นตอน 

รูปแบบการวิจัยที่ใช้กันมากในวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้แก่  

แบบที่ 1.แบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณี (one short case study) 

แบบที่ 2.แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (one group pretest & posttest 

design) 

แบบที่ 3.แบบไม่สุ่ม มีกลุ่มควบคุม สอบหลังอย่างเดียวnonrandomized control 

group posttest design) 

แ บ บ ที่  4 . แ บ บ ไ ม่ สุ่ ม  มี ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม  ส อ บ ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง  

(nonrandomized control group pretest & posttest design) 

สัญลักษณ์ในรูปแบบการวิจัย 

  X  การจัดกระทํา (treatment) หรือตัวแปรหรือวิธีการทดลอง 

  ~X  ไม่มีการจัดกระทํา (no treatment)  

  E กลุ่มทดลอง (experimental group) 

  C กลุ่มควบคุม (controlled group) 

  O1 การสอบก่อนการทดลอง (pretest) 

  O2 การสอบหลังการทดลอง (posttest) 

  R การกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (random assigment)  

  ไม่มี Rไม่มีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม  

 

 

 

 

แบบที่ 1.แบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณี (one short case study) 

 

 

  ข้อดี 
  ง่ายและสะดวก ใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มเช่น action research  

  ใช้สําหรับการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive) 

  ข้อเสีย 

  ไม่มีการสุ่ม และไม่มีการควบคุมตัวแปร 

  สถิติ 

  ใช้สถิติ one sample t-Test 

X           O2 
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  เปรียบเทียบค่า t เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

แบบที่ 2.แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (one group pretest & posttest 

design) 

 

 

  ข้อดี 
  มี pretest และ posttest เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง 

  ควบคุมการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการหายไปของกลุ่มตัวอย่างได้ 

  ข้อเสีย 

  Pretest มีอิทธิพลต่อ posttest 

  การเว้นระยะเวลาระหว่าง pretest และ posttest นาน อาจทําให้

ไม่มั่นใจผลของ posttest นั้นเกิดจากกลุ่มตัวอย่างได้รับ 

treatment หรือจากตัวแปรอิสระอื่นๆ 

  สถิติ 

  ใช้สถิติ dependent (pair) sample t-Test เทียบคะแนนก่อนและ

หลัง 

แบบที่ 3.แบบไม่สุ่ม มีกลุ่มควบคุม สอบหลังอย่างเดียวnonrandomized control 

group posttest design) 

 

 

 

 

  ข้อดี 
  มีกลุ่มควบคุมทําให้เปรียบเทียบกันได้ 

  ในกรณีที่ออกแบบควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ผลการวิเคราะห์จะ

เชื่อถือได้มากขึ้น 

  ข้อเสีย 

  ไม่มีการสุ่ม จึงควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนไม่ได้ทั้งหมด 

  ไม่มีการสอบวัดครั้งแรก และกลุ่มทั้ง 2 อาจไม่มีความเท่าเทียมกัน 

ดังนั้นความแตกต่างที่พบอาจไม่ได้มีผลจากตัวแปรจัดกระทําเพียง

อย่างเดียว 

  สถิติ 

  ใช้ independent-samples t-Test หรอื z-Test เทียบคะแนนของ

ทั้งสองกลุ่ม 

  แต่ละกลุ่มต้องมีพื้นฐานใกล้เคียงกัน และมีจํานวนไม่ต่างกันมากนัก 

  ถ้าค่า t สูงกว่าในตาราง (หรือ p < 0.05 ) แสดงว่ากลุ่มทดลองมี

คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

แบบที่ 4.แบบไม่สุ่ม มีกลุ่มควบคุม สอบกอ่นและหลัง  

(nonrandomized control group pretest & posttest design) 

 

 

ข้อดี 

  ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกลุ่ม C และกลุ่ม 

E ได้ 

  ข้อเสีย 

  ถ้า 2 กลุ่มมี mean และ SD ของ pretest ไม่เท่ากัน ผลของ 

posttest อาจเกิดจากตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ 

O1           X           O2 

E :      X                   O2 

C :     ~X                   O2 

E :            X                O2 

C :            ~X                O2 
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2.1 สถิติพารามิเตอร์ (parametric statistics ) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้กับข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้จะต้องอยู่ในระดับช่วง (interval scale) หรือ ตัวเลข 
(numerical scale) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีการ
แจกแจงเป็นโค้งปกติและกลุ่มประชากรแต่ละกลุ่มที่นํามาศึกษาจะต้องมีความ
แปรปรวนเท่ากันเช่น  t-test,  ANOVA,  Regression  ฯลฯ 

2.2 สถิตไร้พารามิเตอร์ (nonparametric statistics) เป็นวิธีการทางสถิติที่
นํามาใช้เมื่อข้อมูลไม่มีลักษณะตามสถิติพารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์,  Median 
Test,  Sign test  ฯลฯ 

 
การเลือกใช้สถิติอ้างอิงสามารถเริ่มต้นด้วยการตอบคําถามตามแผนผังเพื่อเลือกสถิติที่
ใช้ได้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมมติฐานทางสถิติ (statistical hypothesis)เป็นข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์

ของข้อมูลหรือตัวแปรโดยคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของประชากรที่เขียนอยู่ใน

รูปแบบของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์เพื่อให้อยู่ในรูปที่สามารถทดสอบได้ด้วยวิธีการ

ทางสถิติ สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนในสมมติฐานทางสถิติจะเป็นพารามิเตอร์เสมอ  

(μ, ρ, σ) สมมติฐานทางสถิติ แบ่งออกเป็น  

1) สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานที่ไร้นัยสําคัญ (null 
hypothesis) Ho เป็นสมมติฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
หรือไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
2) สมมติฐานเลือก (alternative hypothesis) H1 เป็นสมมติฐานที่แสดงให้เห็นว่ามี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือมีความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรซึ่งตรงข้ามกับ Ho 
สถิตที่ใช้อ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มประชากร เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

วิจัย ซึ่งสามารถทําได้โดยการเลือกใช้สถิติอ้างอิงแบบต่างๆ ดังนี้ 

1. การทดสอบที (t-test) 
1.1 แบบการทดลองกลุ่มเดียว และมีการวัดผลการทดลอง 1 ครั้งเปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน  (one-sample t-test)การทดสอบนี้ใช้กับข้อมูลในมาตราอันตรภาคและ
มาตราอัตราส่วน โดยนําค่าเฉลี่ยที่คํานวณได้จากกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ( X ) ซึ่งสุ่มมา
จากประชากรที่มีการแจกแจงเป็นปกติไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร 

(μ) หรือเปรียบเทียบกับ “เกณฑ์” ซึ่งผู้วิจัยตั้งขึ้นแทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร  
เราสามารถใช้สมการ 
 

 

เมื่อ   X  แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง           

  μ   แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรหรือเกณฑ์กําหนด 

n
S
μXt −

=
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 S แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

 n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

   1- n df = แทนชั้นแห่งความอิสระ (degree of freedom)  

ตัวอย่าง   ในการทดลองใช้ชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการโดยนําไปทดลอง

ใช้กับนักเรียน  30  คน  ปรากฏได้คะแนนเฉลี่ย 80  คะแนน (คะแนนเต็ม 100  

คะแนน )  ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.50 ก่อนการทดลองผู้วิจัยตั้งเกณฑ์ไว้  75  

คะแนน จงเปรียบเทียบว่าการทดลองครั้งนี้ผลการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้

หรือไม่  

ขั้นที่ 1 :  ตั้งสมมติฐานกําหนดระดับนัยสําคัญ และชนิดของการทดสอบแบบทางเดียว

หรือสองทาง 

Ho:μ = 75   H1: μ> 75  ทดสอบทางเดียว 

α= .05  การทดสอบทางเดียว 

ขั้นที่ 2:  คํานวณค่า  t   ใช้สมการ one-sample t-test  

22.3

30
8.50

7580

n
S
μXt =

−
=

−
=

 

ขั้นที่ 3: ค่า t จากตารางและตีความ 

ตารางค่า t แบบทดสอบทางเดียวที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ df  = 29  ได้ค่า 

tตาราง = 1.699  

ค่า tคํานวณ= 3.22 ที่ มีค่ามากกว่าค่า tตาราง= 1.699 (ค่าที่จุดวิกฤต)    

ดังนั้นค่า tคํานวณ จะอยู่นอกบริเวณความเชื่อมั่น 95%  หรือ บริเวณที่ปฏิเสธ Ho 

นั่นคือ ยอมรับ H1เป็นจริง 

ขั้นที่ 4: สรุปผล 

ผลการเรียนหลังจากที่ใช้ชุดการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า การใช้ชุดการสอนทําให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนเรื่องอสมการสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

1.2 แบบการทดลองกลุ่มเดยีว และมีการวัดผลการทดลอง  2 ครั้ง ก่อนและหลังการ

ทดลอง  (Difference between Two Means, for Dependent Samples)ถ้า

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 สัมพันธ์กันในการเปรียบเทยีบคา่เฉลี่ยสองค่าวา่แตกต่างกันหรือไม่ 

โดยค่าเฉลี่ยทัง้สองคา่นี้วัดมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพนัธ์กัน โดยอาจจะวัดมา

จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง หรือวัดมากจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ได้มาจาก

การจับคูคุ่ณลกัษณะที่เท่าเทยีมกัน มีวิธีการคํานวณหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ดังนี ้

1n
)D(Dn

D
t

22

−

−
=

∑ ∑
∑

 

เมื่อ    D  แทนความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่            

  n แทนจํานวนคู ่

   1- n df = แทนชั้นแห่งความอิสระ (degree of freedom) 
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1.3  การทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน 

(Difference between Two Means, for Independent Samples)เป็นการ

เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นข้อมูลในมาตรา

อันตรภาคหรือมาตราอัตราส่วน  โดยนําค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง ( x) แต่ละกลุ่มมา

เปรียบเทียบกัน เพื่อสรุปผลว่า ค่าเฉลี่ยของประชากร ( ) สองกลุ่มนั้นแตกต่างกัน

หรือไม่ 

( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

21

2
p

21

n
1

n
1S

XXt  

โดยที่     
2nn

1)S(n1)S(nS
21

2
22

2
112

p −+
−+−

=  

 เมื่อ   1X  แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1  

2X  แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

2
pS แทนความแปรปรวนร่วม 

 1n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

2n แทนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

  2-n  n df 21 += แทนชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of 

freedom) 

แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรม 

  Web site  

  http://www.thaiteachers.tv 

  http://www.thaicyberu.com 

  http://www.thaigifted.org 

  http://www.eteacherzone.com 

  http://www.moe.go.th/moe/th 

  หน่วยงานสนับสนุนและผลิตนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

  ส ถ า บั น พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ม . ม หิ ด ล
http://www.il.mahidol.ac.th 

  สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น 
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การประชุมวิชาการในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2556 
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